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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL  

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE  
 

MĂSURI PENTRU CREŞTEREA GRADULUI DE ABSORB ŢIE A 
FONDURILOR EUROPENE 

 
Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor şi beneficiarilor de proiecte, conducerea AMPOSDRU a 
luat o serie de măsuri care vizează:  

- asigurarea cash – flow – ului în implementarea proiectelor prin modificarea 
mecanismului de acordare a prefinanţării 

- modificarea Ghidului Solicitantului: eliminarea neclarităţilor din forma anterioară a 
acestui document şi diminuarea semnificativă a perioadei de evaluare prin simplificarea 
mecanismului de evaluare a proiectelor 
 

MODIFICAREA MECANISMULUI DE ACORDARE AL PREFINAN ŢĂRII 
 

Mecanismul vechi Mecanismul actual Plus valoare 

Valoarea prefinanţării era egală 
cu  30%, respectiv 40% (pentru 
proiectele din cadrul Axei 
Prioritare 6), din valoarea 
finanţării nerambursabile 

Valoarea prefinanţării este egală cu  30%, 
respectiv 40% (pentru proiectele din cadrul 
Axei Prioritate 6), din valoarea eligibilă a 
proiectului (valoarea finanţării 
nerambursabile plus contribuţia 
beneficiarului) 

Valoarea prefinanţării 
se majorează 

Prefinanţarea se acorda în mai 
multe tranşe în funcţie de 
perioada de implementare a 
proiectului 

Prefinanţarea se acordă într-o singură 
tranşă, la demararea proiectului, indiferent 
de perioada de implementare 

Recuperarea prefinanţării se 
realiza prin aplicarea unui 
procent fix de 35% la valoarea 
fiecărei cereri de rambursare 

Recuperarea prefinanţării se realizează prin 
aplicarea unui procent fix de 35% la 
valoarea fiecarei cereri de rambursare, cu 
excepţia primei cereri de rambursare 

Beneficiarul îşi poate 
asigura cash flow-ul 
necesar implementarii 
continue a proiectului 

 

Beneficiarul era obligat să 
depună prima cerere de 
rambursare în maxim 6 luni de la 
demararea proiectului/primirea 
prefinanţării. In caz contrar, 
AMPOSDRU (sau  organismul 
intermediar POSDRU care 
urmărea implementarea 
proiectului) putea decide 
rezilierea contractului  

Beneficiarul este obligat sa depună prima 
cerere de rambursare în maxim 6 luni de la 
demararea proiectului/primirea 
prefinanţării.  

In caz contrar, AMPOSDRU  (sau 
organismul intermediar care urmăreşte 
implementarea proiectului) va rezilia 
contractul de finantare 

In acest fel AMPOSDRU 
(sau organismul 
intermediar care 
urmăreşte implementarea 
proiectului) obligă 
beneficiarul să înceapă 
implementarea 
proiectului şi, respectiv, 
să cheltuie finanţarea 
nerambursabilă.  
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Cererea de rambursare se  
depunea când valoarea 
cheltuielilor efectuate de către 
beneficiar atingea un plafon fix, 
stabilit prin contract. 

Cererea de rambursare se depune cand 
valoarea cheltuielilor efectuate de către 
beneficiar atinge un plafon fix, stabilit prin 
contract, cu excepţia primei cereri de 
rambursare. In cazul în care beneficiarul 
nu reuşeşte să atingă plafonul de cheltuieli 
stabilit, va depune prima cerere de 
rambursare insoţită de o notă justificativă 
privind motivele care au stat la baza 
neatingerii plafonului minim de cheltuieli. 

In acest fel AMPOSDRU 
(sau organismul 
intermediar care 
urmăreşte implementarea 
proiectului) obligă 
beneficiarul să înceapă să 
cheltuie din prefinanţarea 
primită şi reduce riscul 
dezangajării automate a 
sumelor alocate. 

 
 

CREŞTEREA SUMELOR PL ĂTITE CĂTRE BENEFICIARI 
 
În perioada decembrie 2009 – mai 2010, evoluţia sumelor plătite lunar beneficiarilor a fost 
următoarea:  
 

 
 
La data de 15 iunie 2010 situaţia cererilor de rambursare se prezenta astfel: 

 

Număr cereri de rambursare primite 798 

Număr cereri de rambursare avizate 88 

Număr cereri de rambursare plătite 464 

Număr cereri de rambursare în verificare 185 

Număr cereri de rambursare cu cereri de clarificări 49 

Număr cereri de rambursare cu alerte de nereguli 12 

 Dec. 2009 Ian. 2010 Feb. 2010 Mar. 2010 Apr. 2010 Mai 2010 

Prefinanţări 

 
16.414.491 

lei  
22.056.402 

lei  
7.674.502  

lei 
31.982.390   

lei 
54.905.517   

lei 
28.857.211   

lei 

Rambursări 
(Contribu ţie 
Naţ+Buget 
UE) 

11.218.174 
lei  

7.234.757 
lei 

6.206.897  
lei 

9.214.655     
lei 

25.489.673   
lei 

12.478.613 
lei 

Total plăţi 
către 
beneficiari 

27.632.665 
lei 

29.291.159 
lei 

13.881.399 
lei 

41.197.045   
lei 

80.395.190   
lei 

41.335.824 
lei 
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194.261.190 LEI 
Valoare totală cereri de rambursare primite 

46.957.020 EURO 

Procentaj cereri rambursare plătite sau avizate 69,17% 

Procentaj cereri rambursare afectate de alerte de nereguli 1,50% 

 
 

MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDI ŢII GENERALE 
 

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU a modificat prevederile 
Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale. Scopul acestor modificări este eliminarea 
neclarităţilor din forma anterioară a acestui document şi diminuarea semnificativă a perioadei 
de evaluare prin simplificarea mecanismului de evaluare a proiectelor. Draftul noului Ghid al 
Solicitantului – Condiţii Generale a fost publicat spre consultare pe site-ul AMPOSDRU, 
www.fseromania.ro. 

 
Principalele modificări aduse Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale sunt: 

• Pentru prima oară au fost introduse definiţii pentru un număr de termeni des utilizaţi 
care au creat în trecut neclarităţi; 

 
• Pentru diminuarea semnificativă a perioadei de evaluare s-au adus următoarele 

modificări:  
 

o S-a introdus evaluarea simultană, de două echipe în paralel, a eligibilităţii 
proiectului, solicitantului şi partenerilor,  în acelaşi timp cu punctarea aplicaţiei, 
pentru a creşte şi mai mult viteza de evaluare şi a simplifica procesul;  

 
o Nu se mai cer documente suport în evaluare; se vor cere doar solicitanţilor 

care încep procesul de contractare;  
 

o Acordul de parteneriat poate fi depus şi în copie, împreună cu anexele 1-5 
şi 7;  

 
o S-a introdus posibilitatea aprobării condi ţionate, în cazul existenţei unor 

neclarităţi (fără a fi nereguli clare) în aplicaţiile depuse; beneficiarii vor fi 
obligaţi ca în contractare să soluţioneze/clarifice aceste aspecte; 

 
o Pentru proiectele de grant (proiecte cu valoare cuprinsă între 50.000 de euro şi 

500.000 de euro) s-a introdus noţiunea de „evaluarea continuă” . Astfel, fiecare 
proiect va fi evaluat imediat după depunerea anexelor de către solicitant. 
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AMPOSDRU estimează că evaluarea unui proiect de grant va dura maximum 
20 de zile lucrătoare. 

 
o Pentru proiectele strategice (proiecte cu valoare cuprinsă între 500.000 de euro 
şi 5.000.000 de euro), evaluarea se va face, de asemenea, imediat după 
depunerea anexelor, dar lista proiectelor selectate (ordonate în funcţie de 
punctajul obţinut) va fi făcută publică după expirarea termenului limită de 
depunere şi după evaluarea tuturor aplicaţiilor depuse;  

 
• Cursul Infoeuro pentru fiecare apel de propuneri de proiecte va fi clar specificat în 

Condiţii Speciale şi va fi cel din luna lansării cererii de proiecte; 

 
• S-au clarificat regulile privind eligibilitatea solicitanţilor. Solicitanţi nu pot fi Persoane 

Fizice Autorizate (PFA) sau similar, întrucât în principiu nu pot prezenta garanţia 
capacităţii operaţionale și financiare;  

  
• S-au clarificat regulile privind conflicte de interese şi măsurile ce pot fi luate în acest 

caz; 
 

• S-au relaxat şi clarificat regulile privind partenerii  (organizaţii din România sau 
Uniunea Europeană cu excepţia echivalentului PFA), care sunt organizaţii care 
desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au trecut în statut faptul că 
desfăşoară activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri. 
Partenerii nu mai trebuie să fie organizaţii similare solicitanţilor, ca până acum. 
Partenerii trebuie însă să fie implicaţi în cel puţin 2 din 3 categorii de activităţi: 
implementarea proiectului, furnizare de expertiză, resurse umane şi materiale, şi 
finanţare;  

 
• Întregul parteneriat e răspunzător în faţa AMPOSDRU pentru buna desfășurare a 

proiectului. Până acum răspunderea derulării proiectului revenea doar beneficiarului, 
partenerii nu aveau nicio răspundere şi nu se puteau lua măsuri împotriva lor. Acum se 
pot exclude de la finanţare şi partenerii dacă încalcă prevederile contractului de 
finanţare; 

 
• S-au clarificat şi relaxat regulile privind activit ăţile transnaţionale care se pot 

desfăşura şi în cazul în care solicitantul nu are un partener străin. Activităţile 
transnaţionale pot fi subcontractate, dacă există o legătură DIRECTĂ între acestea şi 
derularea proiectului/rezultate; 

 
• S-a precizat explicit că activităţile care formează obiectul schemelor de ajutor de 

stat nu sunt eligibile pentru proiecte de grant sau proiecte strategice; 
 

• S-a clarificat eligibilitatea cheltuielilor;  
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• S-a redus uşor plafonul maxim de referinţă pentru cheltuielile cu personalul implicat în 
proiect (de ex. pentru manager limita maximă a cheltuielilor salariale a scăzut de la 
300 de lei/oră la 200 de lei/oră). S-a prevăzut mai clar că salarizarea se face exclusiv 
în funcţie de legislaţia naţională relevantă. 

 
• S-au clarificat şi relaxat reglementările privind echipa de implementare şi de 

management a proiectului. Managementul proiectului poate fi externalizat, în totalitate 
sau în parte; iar cheltuielile cu managementul intră la cheltuieli directe. Echipa de 
management de proiect, precum şi experţii pe termen lung şi mediu nu mai pot fi 
contractaţi cu contracte civile; ei pot fi angajaţi/subcontractaţi, inclusiv PFA. Doar 
experţii pe termen scurt pot fi contractaţi cu contracte civile de prestări servicii; 

 
• A fost reglementată posibilitatea avocaţilor/cabinetelor de avocatură/societăţilor 

civile de avocaţi/cabinetelor de consiliere juridică de a putea fi contractaţi în 
proiecte pentru servicii specifice. Până în prezent, cabinetele de avocatură, societăţile 
civile de avocaţi, cabinetele de consiliere juridică nu puteau fi contractate direct în 
proiecte; 

 
• Procentul maxim pentru externalizarea unor activităţi (subcontractare) a fost 

mărit de la 30% la 49%; 
 

• S-a modificat formatul cererii de finanţare pentru a fi în concordanţă cu modificările 
amintite. Se va corecta şi problema legată de limitările de caractere aferente anumitor 
câmpuri din cererea de finanţare completată şi transmisă electronic prin ActionWeb;  

 
• Anumite secţiuni  din cererea de finanţare, cum ar fi ”Contextul proiectului”, au fost 

clarificate iar descrierea elementelor ce trebuie prezentate în aceste secţiuni a fost 
corectată/actualizată. De exemplu, la secţiunea ”contextul proiectului” solicitanţii nu 
trebuie să  mai identifice legături cu Strategii/ Documente programatice europene/ 
naţionale deoarece  POSDRU şi Documentul Cadru de Implementare au fost elaborate 
având în vedere în mod direct strategiile europene relevante. În schimb, solicianţii 
trebuie să justifice mult mai concret relevanţa proiectului depus faţă de POSDRU şi de 
Documentul Cadru de Implementare, respectiv de indicatorii asumaţi prin aceste două 
documente programatice. De asemenea, au fost clarificate secţiunile ”Metodologia de 
implementare” și ”Managementul Proiectului”;  

 
• Cheltuielile generale de administraţie reprezintă acum un procent din cheltuielile 

directe, de maxim :  
o 5% - pentru proiectele strategice ale căror beneficiari sunt persoane juridic de 

drept public,  
o 7% - pentru proiectele strategice ale căror beneficiari sunt persoane juridic de 

drept public,  
o 15% - pentru proiectele de grant. 
Până acum cheltuielile de administraţie reprezentau un procent fix, reglementare 
contestată de mulţi beneficiari.   
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• S-a introdus un capitol distinct referitor la modalităţile de comunicare dintre 

AMPOSDRU, respectiv organismele intermediare, cu beneficiarii; pentru prima oară s-
a specificat în mod concret necesitatea şi modul de comunicare prin intermediul e-
mail;  

 
• A fost reglementată explicit noţiunea de „proiecte aflate în rezervă” (proiecte care au 

fost selectate în evaluare, dar pentru care nu mai există fonduri nerambursabile 
deoarece suma totală a proiectelor selectate pe un anumit domeniu major de intervenţie 
depăşeşte alocarea financiară). Totodată, a fost specificată o limită posibilă a 
proiectelor aflate în rezervă. 

 
• S-a tratat explicit, pentru prima oară, modalitatea concretă de soluţionare a 

contestaţiilor ; 
 

• A fost introdusă ”Regiunea principală de derulare a proiectului”, pentru proiectele 
strategice aferente domeniilor majore de intervenţie 3.1, 3.2, 5.1, 6.2 și 6.3, care 
permite potenţialilor solicitanţi să nominalizeze, la alegere, o regiune din România, din 
cele în care are loc implementarea proiectului, ca principală, în care va exista cel puţin 
o locaţie fixă pentru derularea activităţilor proiectului. Solicitantul va depune cererea 
de finanţare la Organismul Intermediar POSDRU responsabil din regiunea pe 
care a stabilit-o ca principală;  

 
• S-a realizat separaţia rolurilor Autorităţii de Management, organismelor intermediare 

naţionale, organismelor intermediare regionale. 

 


